
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Четвертої   (позачергової) сесії  VІІІ скликання 

 

06.01.2021 р.                                                                                                              смт. Летичів 

 

09 год. 04 хв.                                                                Зал засідань Летичівської районної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на  пленарному засіданні четвертої (позачергової) сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради присутні 23 (Список додається). 

 

 

Кворум є.  

Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

            На сесії присутні: керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 

Летичівської селищної ради, старости старостинських округів, Бровінський М.М. голова 

Летичівської селищної територіальної виборчої комісії Хмельницького району 

Хмельницької області, Кремінський Л.Л. директор КП «Летичівський спецлісгосп», 

Заболотна Л.О. - головний бухгалтер КП «Летичівський спецлісгосп». 

. 

 

             

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Войченко Любов Петрівна 

3 Гаврищук Олег Леонідович 

4 Грищук Олексій Олексійович 

5 Дядюк Микола Тодосович 

6 Загамула Віктор Омелянович 

7 Зубкова Антоніна Петрівна  

8 Кабанова Раїса Юріївна 

9 Лук’янченко Михайло Григорович  

10 Маринюк Михайло Вікторович 

11 Марущак Світлана Миколаївна  

12 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

13 Морозова Оксана Михайлівна 

14 Полуденний Дмитро Миколайович 

15 Попова Олена Василівна 

16 Провозьон Василь Миколайович  

17 Сінерук Віктор Степанович 

18 Скрипник Михайло Вікторович  

19 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

20 Смутко Володимир Олександрович 

21 Стадник Віктор Миколайович 

22 Тимчик Сергій Миколайович 

23 Хавхун Альона Олексіївна 



Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  14 питань. 

            Пропонується такий порядок денний: 

1. Про визнання повноважень депутата 

2. Про  затвердження Статуту КП «Летичівський спецлісгосп» 

3. Про  затвердження  передавального  акта  Комунального підприємства 

Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп» 

4. Про виготовлення гербової печатки, та  штампу Відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

5. Про вчинення нотаріальних дій 

6. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Грушковецького старостинського округу 

7. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Горбасівського старостинського округу 

8. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Гречинецького старостинського округу 

9. Про виготовлення гербової номерної печатки, номерної печатки для довідок   та   

номерного штампу старости Голенищівського старостинського округу 

10. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Козачківського старостинського округу 

11. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Кудинського старостинського округу 

12. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Руднянського старостинського округу 

13. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Сусловецького старостинського округу 

14. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Ялинівського старостинського округу 

 

       Головуючий повідомив, що проект порядку денного надано депутатам та  

запропонував прийняти за основу порядок денний. 

Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти за основу 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти в цілому 

Рішення прийнято   

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Депутат Матлаєва Ірина Дмитрівна запропонувала «Голосування за рішення, які не 

потребують поправок проводити «За основу і в цілому». 

Голосування - ( Процедурне ) - голосування за рішення, які не потребують поправок 

проводити «За основу і в цілому» 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

 

Розпочато розгляд питання №1"Про визнання повноважень депутата". 

Надано слово запрошеним: Бровінський Микола Миколайович - голова Летичівської 

селищної територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області  

     Голова Летичівської селищної територіальної виборчої комісії Хмельницького району 

Хмельницької області Бровінський М.М., представив нового депутата обраного за 

списком політичної партії Хмельницької обласної організації політичної партії «За 

майбутнє» - Войченко Любов Петрівну замість вибувшого депутата Пузарецького 

Володимира Івановича. 



Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ запрошеним: Бровінський Микола Миколайович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про визнання повноважень депутата 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про визнання повноважень депутата" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про  затвердження Статуту КП «Летичівський 

спецлісгосп»" 

Надано слово запрошеним: Заболотна Лілія Олександрівна - головний бухгалтер КП 

«Летичівський спецлісгосп»  

Завершено виступ запрошеним: Заболотна Лілія Олександрівна - головний бухгалтер КП 

«Летичівський спецлісгосп». 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Смутко Володимир Олександрович 

Завершено виступ депутата: Смутко Володимир Олександрович 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Смутко Володимир Олександрович 

Завершено виступ депутата: Смутко Володимир Олександрович 

Завершено виступ запрошеним: Заболотна Лілія Олександрівна – головний бухгалтер КП 

«Летичівський спецлісгосп». 

      В ході  обговорення  проекту рішення "Про  затвердження Статуту КП «Летичівський 

спецлісгосп»" депутатами вказано на необхідність  доопрацювання  вказаного питання з 

обов’язковим  розглядом проекту рішення  на засіданні постійної комісії  ради та  винести 

питання на розгляд пленарного засідання наступної сесії Летичівської селищної ради. 

В результаті голосування - ( За основу і в цілому ) питання  «Про  затвердження Статуту 

КП «Летичівський спецлісгосп» Рішення не прийнято ( За - 3 Проти - 1 Утримались - 17 

НЕ голосували - 3 ); 

      Завершено розгляд питання "Про  затвердження Статуту КП «Летичівський 

спецлісгосп»". 

Відповідно наступний  проект рішення №3 "Про  затвердження  передавального  акта  

Комунального підприємства Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп»" за 

результатами голосування - (За основу і в цілому) -  також не набрав необхідної кількості 

голосів , Рішення   не прийнято ( За - 2 Проти - 1 Утримались - 17 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про  затвердження  передавального  акта  Комунального 

підприємства Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп»" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про виготовлення гербової печатки, та  штампу Відділу 

фінансів Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення гербової печатки, та  штампу 

Відділу фінансів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення гербової печатки, та  штампу Відділу 

фінансів Летичівської селищної ради". 

 



Розпочато розгляд питання №5 "Про вчинення нотаріальних дій" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про вчинення нотаріальних дій 

Рішення прийнято ( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про вчинення нотаріальних дій". 

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Грушковецького 

старостинського округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Грушковецького 

старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Грушковецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Горбасівського 

старостинського округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Горбасівського 

старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Горбасівського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Гречинецького 

старостинського округу" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Гречинецького 

старостинського округу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Гречинецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про виготовлення гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок   та   номерного штампу старости Голенищівського старостинського 

округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок   та   номерного штампу старости Голенищівського 

старостинського округу 

Рішення прийнято  



( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок   та   номерного штампу старости Голенищівського старостинського 

округу" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Козачківського 

старостинського округу"  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Козачківського 

старостинського округу 

Рішення прийнято 

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Козачківського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Кудинського 

старостинського округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Кудинського 

старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Кудинського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №12 "Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Руднянського 

старостинського округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Руднянського 

старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Руднянського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Сусловецького 

старостинського округу"  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Сусловецького 

старостинського округу 

Рішення прийнято  



( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Сусловецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Ялинівського 

старостинського округу" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Ялинівського 

старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, 

номерної печатки для довідок  та   номерного штампу старости Ялинівського 

старостинського округу" 

      Секретар селищної ради Провозьон В.М. озвучив заяву депутатів Летичівської 

селищної ради від партії Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» про створення в Летичівській селищній раді депутатської фракції  

Всеукраїнського об’єднання «Свобода»  у складі: депутат Сінерук Віктор Степанович – 

керівник  фракції та депутат Лук’янченко Михайло Григорович.  

     Надано слово депутату: Попова Олена Василівна 

     Завершено виступ депутата: Попова Олена Василівна 

     Надано слово депутату: Дядюк Микола Тодосович 

     Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

     Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна  

     Всі питання внесені на розгляд четвертої (позачергової) сесії Летичівської селищної 

ради VІІІ скликання розглянуто. 

      Четверту (позачергову) сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий 

оголосив закритою 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


